
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 33 
pentru  modificarea Hot�rârii nr. 90/2007 a Consiliului local al comunei R�duc�neni 

privind aprobarea arend�rii islazului comunal 

 

 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Luând act de rezultatul m�sur�torilor specifice efectuate de c�tre speciali�tii 
Agen�iei de Pl��i �i Interven�ie în Agricultur�, m�sur�tori care au determinat exact 
suprafa�a islazului comunal arendat� „Asocia�iei cresc�torilor de ovine �i bovine 

R�duc�neni” �i anume  874,77 ha;   
 Având în vedere: 
- Hot�rârea nr. 90/13.12.2007 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind 
aprobarea arend�rii islazului comunal; 
- Contractul de arendare a islazului comunal înregistrat sub nr. 283/21.04.2010 încheiat 
între U.A.T. Comuna R�duc�neni �i „Asocia�ia cresc�torilor de ovine �i bovine 

R�duc�neni”;  
- referatul num�rul 2485/2010 al primarului comunei prin care propune modificarea 
Hot�rârea nr. 90/13.12.2007 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind aprobarea 
arend�rii islazului comunal �i anume în loc de „suprafa�a de 816 ha” s� se men�ioneze 
„suprafa�a de 874,77 ha”;  
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2556/2010 al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei R�duc�neni �i raportul compartimentului de specialitate 
înregistrat sub nr. 2528/2010; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 – Hot�rârea 90/13.12.2007 a Consiliului local al comunei R�duc�neni 
privind aprobarea arend�rii islazului comunal se modific� dup� cum urmeaz�:  

I.  Art. 1 va avea urm�torul cuprins:    
„Se aprob� arendarea islazului Comunei R�duc�neni, proprietate public�, în 

suprafa�� de 874,77 ha., c�tre „Asocia�ia cresc�torilor de ovine �i bovine R�duc�neni”, 

reprezentat� de domnul Alupoaei Mihai din satul Bohotin”.   
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre 
contabilit��ii, tuturor persoanelor interesate precum �i  Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i 
pentru controlul legalit��ii.  

Dat� ast�zi 26 mai 2010. 

 
                                      Pre�edinte de �edin��,                                            

                                    Consilier   
 
                          PETRU GHERGHEL                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin   


